
J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: 2015. március 31-én 11,00 órakor a – polgármesteri hivatal tanácstermében  
               megtartott – rendkívüli képviselő-testület üléséről.

Jelen vannak: jelenléti ív alapján
                         Mészáros Józsefné képviselő jelezte, hogy késik

Napirend: 1. Rendezési terv módosítás – főépítész alkalmazása
                   2. Újtemető-Béke u. ingatlan átnevezés
                   3. CSABAcast – Önkormányzat megállapodás
                   4. Területvásárlás

       5. Területvásárlás – Apc-Petőfibánya közötti út 

Juhász István polgármester
Köszönti a megjelenteket, a jelenléti ív alapján megállapítja, hogy az ülés határozatképes, azt 
megnyitja.
Javasolok  5  napirendi  pontot:  1.  Rendezési  terv  módosítás  –  főépítész  alkalmazása,  2. 
Újtemető-Béke  u.  ingatlan  átnevezés,  3.  CSABAcast  –  Önkormányzat  megállapodás,  4. 
Területvásárlás, 5. Területvásárlás – Apc-Petőfibánya közötti út 
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet a javasolt napirendi pontokkal.

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan elfogadják a javasolt napirendi 
pontokat.

     1./ Napirend: Rendezési terv módosítás – főépítész alkalmazása

Juhász István polgármester
A főépítészt és a rendezési terv módosítást nekünk kell kifizetni, a Völgyzugoly Kft.-nél van 
olyan alkalmas személy, akinek megvan a végzettsége. 

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Azért van szükség települési főépítészt megbízni, mert kötelező alkalmazni a rendezési terv 
módosításhoz, a Völgyzugoly Kft. tudott ajánlani egy olyan személyt aki most fog vizsgázni. 
Február, március, április hóra kell szerződést kötni a főépítésszel, 3 hónapra kell alkalmazni. 
El kellene dönteni mennyi összeget állapítunk meg a 3 hónapra.

Jancsó István képviselő
Kötelező, mindenképpen kell alkalmaznunk főépítészt ?

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Igen, kötelező, jogszabály írja elő.

Juhász István polgármester
Bértábla  alapján  kiszámoljuk,  mintha  alkalmaznánk  főépítészt.   Mellékelni  kell  a 
dokumentumokhoz, hogy alkalmazunk főépítészt 3 hónapra, aki felügyeli az egész folyamatot 
és ráteszi a kézjegyét. 
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Körömi Kázmér képviselő
A legkevesebb alapbért számoljuk, ha kötelező nincs mit tenni.

Mészáros Józsefné képviselő 11,10 órakor megérkezett az ülésre.

Klajzsovics Ferenc képviselő
Javasolom a bértábla szerinti árban állapodjunk meg, muszáj alkalmaznunk, nincs mit tenni.

dr. Zsiga Szilvia jegyző
Beszéltem az érintettel és 50 eFt + ÁFA összegért elvállalják a 3 hónapra a települési 
főépítész feladatokat. 

Juhász István polgármester
Kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal, hogy a rendezési terv módosításához 
alkalmazzunk települési főépítészt 3 hónapra (február, március, április) 50.000,-Ft + ÁFA 
összegért a Völgyzugoly Kft. részéről. 

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:

APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

29/2015.(III.31.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai megtárgyalták a rendezési terv módosításához települési főépítész 
alkalmazásának lehetőségét és az alábbi határozatot hozzák:
A képviselő-testület a Völgyzugoly Kft. települési főépítészét alkalmazza 3 hónapra /2015. 
február, március, április/ összesen 50.000,-Ft + ÁFA díjazásért.
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

     2./ Napirend: Újtemető-Béke u. ingatlan átnevezés

Juhász István polgármester
Amit megvásároltunk területet az /Újtemető – Béke u./  önkormányzat vagyonkataszterében 
forgalomképtelen, a földhivatali nyilvántartásban közterületként kellene hogy szerepeljen, át 
kellene minősíteni ahhoz, hogy a későbbiekben a 2 utcát összenyissuk.
Van-e kérdés, hozzászólás ezzel kapcsolatban.
Amennyiben nincs, kérem a képviselőket szavazzanak, ki ért egyet azzal hogy a szóban forgó 
terület közterületként szerepeljen. 

A képviselő-testület tagjai – nyílt szavazással – egyhangúan az alábbi határozatot hozzák:
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APC KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

30/2015.(III.31.) h a t á r o z a t a
A képviselő-testület tagjai a 133/2014.(XI.26.) sz. testületi határozatot az alábbiakkal egészíti 
ki:
Az apci 306/2 hrsz.-ú ingatlan az önkormányzat vagyonkataszterében forgalomképtelen, a 
földhivatali nyilvántartásban kivett közterület megnevezésű ingatlan legyen. 
Megbízzák a polgármestert a határozatban foglaltakról intézkedjen.

Határidő: 2015.04.15.

Felelős: Juhász István polgármester

     3./ Napirend: CSABAcast – Önkormányzat megállapodás
     4./ Napirend: Területvásárlás
     5./ Napirend: Területvásárlás – Apc-Petőfibánya közötti út 

Juhász István polgármester
A napirendek tárgyalásának idejére zárt ülést rendelek el, melyről külön jegyzőkönyv készül.

z á r t    ü l é s

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester megköszöni a részvételt és az 
ülést 12,40 órakor bezárja.

kmft.

Juhász István dr. Zsiga Szilvia
polgármester        jegyző


